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I dag

1. Oppdraget: Bakgrunn
og mål
2. Ansvarsdeling
3. Råd for en vellykket
arbeidsprosess i
knutepunktprosjekter
Lillehammer
Foto: Terje Borud/ROM Eiendom
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Oppdrag fra Samferdselsdepartementet
● Det skal utvikles et rammeverk
for helhetlig knutepunktutvikling, som skal resultere i en
veileder for lokale og regionale
knutepunkter
● Tilleggsoppdrag: retningslinjer
for samfunnssikkerhet og
beredskap ved knutepunkter
● Samarbeid mellom
transportetatene,
fylkeskommunene og
kommunene (KS) og andre
interessenter
● Leveranse medio mars 2017
● Høring i regi av SD
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Lillehammer skysstasjon
Foto: Terje Borud/ROM Eiendom

Veileder for knutepunktutvikling

Hovedtemaer
● Aktører og ansvar: Hvilke aktører
har interesser i et knutepunkt, og
hvilke prinsipper for
ansvarsfordeling og finansiering er
gjeldende?
● Arbeidsprosess: Råd om
arbeidsprosessen, fra planlegging
og utbygging til drift/vedlikehold

Jernbanetorget Oslo Foto: Ruter

● Prinsipper for utforming
● Retningslinjer for
samfunnssikkerhet og beredskap

Lagunen Bergen
Foto: Morten Wanvik
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Veilederen bygger på tidligere utredninger og
føringer i etatenes håndbøker
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Veileder for knutepunktutvikling

Mål

Hovedmål: Felles råd om helhetlig
knutepunktutvikling
Veilederen skal bidra til
– Mest mulig effektiv bruk av
ressurser i planlegging,
utbygging og drift av gode
knutepunkter, ved at
• det tilrettelegges for å skape en
ryddig og forutsigbar prosess
• de mange involverte aktørene
løser planlegging og utforming
bedre enn i dag
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Jernbanetorget Oslo
Foto: Ruter

Veileder for knutepunktutvikling

Hva er et knutepunkt for persontransport?
● Steder i kollektivnettet der kollektivlinjer krysser eller
tangerer hverandre, og hvor det foretas omstigning eller
bytte mellom kollektive transportmidler (Kollektivhåndboka
til SVV (V123)).
● Veilederen omfatter fire kategorier av knutepunkter:
1) Nasjonale knutepunkter:
2) Regionale knutepunkter
3) Lokale knutepunkter
4) Mindre knute-/byttepunkter
● Hovedfokus på 1) og2)

Illustrasjon Økern - hentet fra http://groruddalen.no/
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Knutepunkt-kategoriene
1. Nasjonale knutepunkter er knutepunkter der man kan reise
både lokalt, regionalt og til andre landsdeler i Norge. Noen
nasjonale knutepunkter har internasjonale reisemål.
2. Regionale knutepunkter er knutepunkter der man kan reise
lokalt og regionalt i og til de nærmeste fylkene. I et regionalt
knutepunkt møtes vanligvis flere ulike typer reisemidler (buss,
bane, tog, båt), men rene bussknutepunkter kan også ha
regional karakter.
3. Lokale knutepunkter er knutepunkter der man kan reise
lokalt innen samme kommune og/eller samme fylke.
4. Mindre knutepunkter er lokale omstigningspunkter der det
er lagt til rette for overgang mellom to eller flere
transportmidler i kollektivsystemet.
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Helhetlig knutepunktutvikling: mer enn selve
knutepunktet

Illustrasjon: Fylkeskommunen og helhetlig knutepunktutvikling.
Sluttrapport. Østlandssamarbeidet, februar 2016

Mange kokker!
Aktør
Fylkeskommunen
Kommunen
Statens vegvesen

Jernbanedirektoratet

Bane NOR
Fylkesmannen
Avinor
Lokal kollektivtransport med
fylkeskommunalt driftstilskudd

Overordnet transportplanlegging (NTP). Myndighetsoppgaver knyttet til
jernbane. Langsiktig planlegging, samordning av jernbanen med det øvrige
kollektivtransportsystemet.
Planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av jernbane, og togstyring. Fra
mai 2017: Ansvar for all eiendomsforvaltning i jernbanesektoren, inkl. det
som ROM eiendom har ansvar for i dag.
Innsigelsesmyndighet i plansaker. Særlig ansvar for samfunnssikkerhet og
beredskap, inkludert veiledning, kurs, tilsyn og øvingsledelse.
Tilbringertransport til/knutepunkter ved flyplasser
Kundeansvar for de reisende

Kommersielle ekspressbusselskaper

Kundeansvar for de reisende, ruteinformasjon, billettsalg

Togoperatører
Drosjeselskaper
Kommersielle aktører
Private grunneiere

Kundeansvar for de reisende, ruteinformasjon
Kundeansvar for de reisene, informasjon

Eiendomsutviklere innen bolig og næring
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Ansvarsområde
Regional areal- og transportplanlegging, drift av buss, sporveg, trikk, tbane, bybane, hurtigbåter og lokale båtruter. Ansvar for
administrasjonsselskaper som planlegger og utvikler lokalt kollektivtilbud
og håndterer markedsføring, billettsalg og ruteinformasjon
Kommunal arealplanlegging/byutvikling og planlegging, utbygging, drift og
vedlikehold av kommunale veger
Overordnet transportplanlegging (NTP). Planlegging, utbygging, drift og
vedlikehold av riksveger og også for fylkesveger etter avtale med
fylkeskommunene (sams vegadministrasjon). Sektoransvar for
kollektivtransport.

Salg av arealer
Planlegging, utbygging og salg av bolig- og næringsbygg

Utfordringer når flere aktører er involvert
• Utydelige ansvarsforhold
• «Kamp» om arealene som ofte er uavklart
langt inn i prosjektet
• Byutvikling vs. transportformål
• Dimensjonering på selve knutepunktet
• Ulike trafikantgrupper
• Ulike transportformer
• Service, handel

• Manglende finansiell forutsigbarhet
• Jo større og mer komplekst, jo flere
utfordringer
• ….så hvem skal egentlig ha ansvar for hva?
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Illustrasjon: www.feide.no/

Behov for rolleavklaring
Nasjonal transportplan 20142023:

«Fylkeskommunene bør (……) ha
et overordnet ansvar for å peke ut
de viktigste stamrutene for
kollektivtransport og de viktigste
knutepunktene (….).»
«Fylkeskommunene bør også ha
et overordnet ansvar for
rolleavklaring ved utviklingen av
knutepunktene og tilliggende
områder.»
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Fylkeskommunens regionale
rolle
• 2013: kartlegging av stamruter og
en prioritering av de viktigste
kollektivknutepunktene i alle fylker
• Behov for å følge opp og
videreutvikle samarbeidet regionalt
• Fylkeskommunene må fortsatt ha
ansvaret
• Den avtalte prioriteringen må så
langt som mulig følges opp i
handlingsprogram og budsjetter

Skisse - Plansamarbeidet Oslo og
Akershus
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Rolleavklaring i det enkelte knutepunktprosjekt
Prosjektgruppens anbefaling:
● Skille mellom 1) initierende ansvar,
2) koordinerende ansvar og 3) ansvar
knyttet til eierskap/finansiering
● Fylkeskommunen har et initierende
ansvar
– Sørge for at partene inviteres til
et samordningsmøte ved oppstart
– Gjelder uavhengig av hvilken
transportform som trafikkerer
knutepunktet og hvilken aktør
som eier infrastrukturen
– Mål: avklare ansvarsdeling
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Koordinerende ansvar avgjøres i hvert enkelte
tilfelle
● Sikre videre samarbeid og gjøre
de nødvendige avklaringer mellom
partene underveis
₋ Rutine i det å lede komplekse
prosesser bør vektlegges
₋ På de store knutepunktene med
jernbane er det naturlig at
Jernbanedirektoratet får en slik
rolle
₋ Hovedregel: kommunen er
sentral i prosjektet, uavhengig
hvem som har koordineringsansvaret
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Framtidsvisjon Moss stasjon.
Illustrasjon: Ruter/M2016

Eierskap og finansering

● Følger infrastruktureierskapet
● Når knutepunktene inkluderer
flere transportformer, eller hvor
flere vegkategorier krysser
hverandre må det inngås
særskilt avtale om ansvars- og
kostnadsdeling.
● Parten med det koordinerende
ansvaret må sørge for at en slik
avtale inngås
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Ansvarsdeling jernbanesektoren
● Jernbanesektoren er fra
01.01.2017 inndelt i flere nye
aktører med forskjellige
ansvarsområder.
● Hvordan jernbanesektoren
organiserer deltakelse og
ansvar i slike knutepunkt i
ulike faser (for eksempel
mellom Jernbanedirektoratet
og Bane NOR) er ikke avklart
på nåværende tidspunkt
Illustrasjon: Jernbaneverket
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Arbeidsprosessen
Hvordan lykkes med et knutepunktprosjekt der en rekke
aktører og interessenter er involvert?
Fire faser:

Avklaringsfasen

Planfasen

Utbyggingsfasen

Drift - og
vedlikeholdsfasen

Illustrasjon: Fylkeskommunen og helhetlig knutepunktutvikling. Sluttrapport.
Østlandssamarbeidet, februar 2016

Avklaringsfasen – den som ofte mangler..
● Avklare
– Mål
– Rammer
– Organisering
– Muligheter

● For større knutepunktprosjekter:
utviklingsstrategi or og
samarbeidsavtale for den videre
utviklingen av knutepunktet.
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Større knutepunktprosjekter

Mindre knutepunktprosjekter

Initiativ til samarbeid og
rolleavklaring

Initiativ til samarbeid og
rolleavklaring

Etablere samarbeidsarena, avklare
ansvar, roller og oppgaver.

Etablere samarbeidsarena, avklare
ansvar, roller, oppgaver og prosess

Vurdere inngåelse av en
intensjonsavtale om videre prosess

Bred involvering og felles
kunnskapsinnhenting
Bred involvering og felles
kunnskapsinnhenting
Felles arbeidssamlinger for å
avklare nærmere utfordringer,
behov, muligheter og mål

Overordnet utviklingsstrategi
Ønsket utvikling på kort og lang
sikt

Samarbeidsavtale
Videre organisering,
ansvarsfordeling, plantype,
kostnadsfordeling
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Dialogmøter for å avklare nærmere
utfordringer, behov, muligheter og
mål

Plan- og utbyggingsfasen
Suksesskriterier (ROM eiendom 2014):
● Sikre klare mål og ansvarsforhold
– Jf. avklaringsfasen
● Sikre
– Transportperspektivet
– Byutviklingsperspektivet
– Gjennomførbarhet: utbyggings- og
gjennomføringsavtaler
– Driftsperspektivet
– Robusthet
● Mye er gjort med en vellykket avklaringsfase!
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Drift og vedlikehold
● ….en svakhet ved mange
knutepunkter
● Avtale jevnlige oppfølgingsmøter for
å sikre god drift og tilstrekkelig
vedlikehold
● Nødvendige økonomiske avklaringer
og behov for
ombygging/videreutvikling kan
være aktuelle problemstillinger
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Foto: Gro Landsverk Grave

Takk for oppmerksomheten!
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